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Abstrak—Kesulitan utama yang dialami oleh sebagian besar siswa dalam belajar 

matematika adalah menyelesaikan masalah matematika yang tidak rutin. Hal ini juga 

dialami oleh Tim Olimpiade Matematika SMP Negeri 01 Madiun. Siswa belum 

terbiasa  menghadapi masalah yang tidak rutin, karena masalah tidak rutin jarang 

dijumpai dalam pembelajaran matematika di sekolah. Dalam menyelesaikan masalah 

tidak rutin, sering kali siswa tidak menggunakan langkah-langkah yang logis dan 

sistematis. Upaya untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan mengaplikasikan 

model pemecahan masalah Polya. Model pemecahan masalah warisan polya ini 

dipilih karena telah terbukti banyak membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah matematika. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan upaya meningkatkan kemampuan memecahkan masalah matematika 

Tim Olimpiade Matematika SMP Negeri 01 Madiun dengan menggunakan Model 

pemecahan masalah Polya. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, dengan 

subjek penelitian siswa Kelas 8 SMPN 01 Madiun tahun ajaran 2015/2016 yang 

mengikuti pembinaan olimpiade matematika yang dibina oleh peneliti. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari empat langkah, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pemecahan masalah Polya dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika yang tidak 

rutin. Dengan menggunakan model pemecahan masalah Polya, dalam memecahkan 

masalah yang tidak rutin, siswa dapat menggunakan langkah-langkah yang logis dan 

sistematis. Adapun tahapan langkah-langkah Polya yang dirasakan paling sulit oleh 

siswa adalah tahap merencanakan strategi pemecahan masalah. Sedangkan tahap 

memeriksa kembali paling sering tidak dilakukan oleh siswa. 

Kata kunci:kemampuan memecahkan masalah, pemecahan masalah, Polya 

I. PENDAHULUAN 

Olimpiade matematika selalu menyajikan soal-soal yang tidak rutin, yaitu soal yang jarang atau belum 

pernah dijumpai oleh siswa. Untuk menyelesaikan soal yang tidak rutin, siswa harus menggunakan 

strategi tertentu. Strategi dalam menyelesaikan soal-soal yang tidak lazim jarang diajarkan disekolah-

sekolah. Hal ini karena terbiasanya menyajikan soal-soal matematika dalam bentuk pilihan ganda atau 

menyajikan soal yang tidak boleh menyimpang dari kurikulum. Dampak pemberian soal seperti ini adalah 

daya nalar siswa kurang terlatih dan tidak menimbulkan tantangan bagi siswa-siswa yang mempunyai 

bakat dalam matematika. Selain itu karena tidak terbiasanya siswa mengerjakan soal-soal yang tidak rutin 

dampaknya prestasi dalam ajang Olimpiade Matematika kurang begitu menggembirakan. 

Soal tidak rutin sangat penting untuk dipelajari. Selain untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika, soal tidak rutin juga merupakan sarana untuk melatih siswa  menggunakan nalarnya, berpikir 

kreatif dan mengembangkan intuisi. Dengan demikian pelajaran matematika akan terasa 

manfaatnyakarena siswa bisa menggunakan kemampuan matematika untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu matematika akan benar-benar dirasakan sebagai pelayan bagi berbagai 

cabang ilmu karena bisa berguna untuk berbagai disiplin ilmu. Berdasarkan kegunaan tersebut, dengan 

mempelajari soal-soal tidak rutin diharapkan siswa semakin menggemari matematika karena mengetahui 

manfaatnya. Hal ini sejalan dengan [1] yang mengatakan bahwa dalam pembelajaran matematika, siswa 

dituntut memiliki kemampuan memecahkan masalah (problem solving), kemampuan berkomunikasi 

(communication), kemampuan koneksi (connection), kemampuan bernalar (reasoning) dan kemampuan 

representasi (representation). 
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Mulai bulan Desember 2014, untuk memenuhi permintaan SMPNegeri01 Madiun, peneliti mendapat 

tugas dari Rektor UKWMM untuk membina tim olimpiade matematika SMPNegeri 01 Madiun. 

Berdasarkan informasi dari guru matematika, prestasi akhir-akhir ini yang dicapai oleh siswa SMPNegeri 

01 Madiun di ajang OSN (Olimpiade Sains Nasional) hanya sampai pada seleksi tingkat provinsi dan 

gagal masuk tingkat nasional. Selama peneliti melakukan pembinaan olimpiade di SMP Negeri 01 

Madiun, yang waktu itu dikuti oleh 5 siswa kelas 8 dan 10 siswa kelas 7, peneliti merasakan beberapa 

masalah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Permasalahan tersebut adalah: 

1. kemampuan siswa dalam memecahkan masalah masih rendah, terutama untuk sebagian besar siswa 

kelas 7. 

2. pembinaan belum dilaksanakan secara kontinu. Pembinaan secara intensif biasanya baru dilakukan 

menjelang pelaksanaan olimpiade, sehingga siswa yang dikirim untuk mengikuti olimpiade belum 

memiliki bekal yang memadai. 

3. Langkah-langkah yang digunakan siswa dalam memecahkan masalah tidak sistematis dan sering 

langsung memberikan jawaban akhir tanpa langkah-langkah yang jelas. 

Munculnya masalah-masalah di atas perlu dicari faktor-faktor penyebabnya, sehingga dapat segera 

dilakukan perbaikan. Adapun faktor-faktor penyebab munculnya masalah di atas, menurut peneliti yang 

didasarkan dari hasil refleksi dan hasil sharing dengan guru matematika SMP Negeri 01 Madiun  adalah: 

1. Siswa belum terbiasa (kurang latihan) menghadapi soal-soal yang tidak rutin. Soal-soal tidak rutin 

juga jarang dijumpai dalam pembelajaran matematika di sekolah. 

2. Pembinaan olimpiade secara kontinu (sepanjang tahun) nampaknya belum berjalan dengan efektif. 

Kesibukan guru sehingga tidak mempunyai waktu untuk melakukan pembinaan olimpiade, serta 

masalah biaya merupakan faktor penyebab utama, mengapa pembinaan secara intensif baru dilakukan 

menjelang pelaksanaan olimpiade, sehingga hasilnya kurang efektif. 

3. Siswa tidak terbiasa menjawab soal secara lengkap dan menggunakan langkah-langkah yang 

sistematis. Salah satu penyebabnya adalah sistem evaluasi yang tidak menuntut penggunaaan langkah-

langkah yang sistematis dalam memecahkan masalah. Bentuk soal pilihan ganda juga dapat menjadi 

penyebab siswa tidak terbiasa menggunakan langkah-langkah yang sistematis dalam menjawab soal 

matematika. 

Berdasarkan masalah yang berhasil diidentifikasi dan faktor-faktor penyebab munculnya masalah 

yang telah diuraikan di atas, maka untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu dirancang suatu 

pembelajaran yang dapat membiasakansiswa untuk menggunakan langkah-langkah yang sistematis dalam 

menyelesaikan setiap masalah matematika. Salah satu alternatif pemecahan masalah di atas adalah dengan 

mengaplikasikan model pemecahan masalah dari Polya. Alternatif ini dipilih karena menurut hasil-hasil 

penelitian sebelumnya, antara lain [2], [3], [4], [5], mengindikasikan bahwa  model pemecahan masalah 

warisan Polya ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk   membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah matematika. 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah matematika tim olimpiade matematika SMP Negeri 01 Madiun dengan menggunakan model 

pemecahan masalah dari Polya?Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah matematika tim olimpiade matematika SMP Negeri 01 Madiun 

dengan menggunakan model pemecahan masalah dari Polya.Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi tim olimpiade matematika SMP Negeri 01 Madiun untuk mencapai prestasi 

yang lebih baik. Hasil perbaikan ini juga dimungkinkan untuk dimanfaatkan oleh tim olimpiade 

matematika dari sekolah lain, sejauh permasalahan yang dihadapi relatif sama dengan masalah yang 

dihadapi oleh tim olimpiade matematika SMP Negeri 01 Madiun. 

Tujuan perbaikan dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu tujuan perbaikan untuk guru dan 

tujuan perbaikan untuk siswa. Tujuan perbaikan untuk guru adalah guru dapat menggunakan model 

pemecahan masalah dari Polya dalam pembelajaran untuk membantu meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah matematika tim olimpiade matematika SMP Negeri 01 Madiun. Sedangkan tujuan 

perbaikan untuk siswa adalah agar siswa dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah 

matematika yang tidak rutin dengan menggunakan model pemecahan masalah dari Polya. 
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II. METODE PENELITIAN 

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 semester genap tahun ajaran 2015/2016 SMP Negeri 01 

Madiun yang terpilih menjadi anggota tim olimpiade matematika SMP Negeri 01 Madiun yang berjumlah 

10 siswa. 

Jenispenelitian yang dilakukaniniadalahPenelitianTindakanKelas (PTK) denganmenggunakanmodel 

PTK yang dikembangoleh [6] yang terdiridari4 tahapdalamsetiapsiklusnya, yaitu: tahapperencanaan, 

tahappelaksanaan, tahapobservasi, dantahaprefleksi.Kegiatansetiaptahapdiuaraikansebagaiberikut: 

1. Tahap Perencanaan 

 Aktivitas utama pada tahap perencanaan ini adalah mengembangkan instrumen dan perangkat 

pembelajaran yang diperlukan, misalnya: lembar observasi, tes Kemampuan memecahkan masalah 

matematika, rencana perbaikan pembelajaran, lembar kerja siswa. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, guru/peneliti melaksanakan perbaikan pembelajaran sesuai dengan rencana 

yang sudah disiapkan. Pada penelitian ini, tindakan perbaikan siklus 1 adalah meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah matematika tim olimpiade matematika SMP Negeri 01 Madiun dengan 

menggunakan 4 langkah pemecahan masalah matematika dari Polya.Adapun langkah-langkah perbaikan 

siklus 1 adalah: 

 Untuk pertemuan pertama, guru menjelaskan tentang masalah matematika, dan 4 langkah pemecahan 

masalahmatematika dari Polya, yang terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) pemahaman terhadap masalah 

(SEE), (2) perencanakan penyelesaian masalah (PLAN), (3) melaksanakan perencanaan penyelesaian 

masalah (DO), (4) memeriksa kembali penyelesaian (CHECK) [7], [8].Alur langkah pemecahan masalah 

menurut Polya disajikan pada gambar 1 berikut ini. 

 

 

GAMBAR1. ALUR LANGKAH PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA MENURUT POLYA 

 

Untuk pertemuan berikutnya, langkah-langkah perbaikan pembelajaran adalah: 

a. Guru memberikan permasalahan tidak rutin kepada siswa. 
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b. Siswa mencoba menyelesaikan masalah yang diberikan guru dengan caranya sendiri secara individual, 

menggunakan 4 langkah pemecahan masalah dari polya. Guru berkeliling memperhatikan cara yang 

digunakan siswa, jalan atau tidak. Jika tidak jalan, guru dapat memberikan bantuan, sehingga cara 

yang digunakan siswa dapat jalan atau siswa dapat menemukan ide awal untuk menyelesaikan 

masalah. 

c. Setelah waktu yang ditentukan sudah habis, guru meminta salah satu siswa secara acak (diusahakan 

merata) untuk mengomunikasikan ide-idenya kepada teman-temannya. Siswa yang lain dapat 

bertanya, memberi masukan, dan memberi tanggapan sehingga terjadi diskusi. Guru memfasilitasi 

jalannya diskusi, agar siswa dapat mengambil kesimpulan yang benar. 

d. Setelah diskusi selesai, siswa diminta untuk memperbaiki jawaban dengan menggunakan kata-katanya 

sendiri, sehingga diperoleh pemecahan masalah yang benar.  

3. Tahap Observasi 

Tahap observasi ini dilaksanakan bersama-sama dengan tahap pelaksanaan. Observasi dilakukan oleh 

satu orang observer, yang bertugas mengamati: 

a. bagaimana kemampuan guru dalam melakukan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan menggunakan model pemecahan 

masalah dari Polya. 

b. bagaimana aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan 

model pemecahan masalah dari Polya. 

4. Tahap Refleksi 

Pada tahap refleksi ini, guru/peneliti bersama-sama dengan observer melakukan refleksi tentang 

proses pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terjadi 

selama perbaikan pembelajaran siklus 1. Kekurangan atau kegagalan yang terjadi pada siklus 1 menjadi 

dasar untuk melakukan perbaikan pada siklus 2. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan teknik tes. 

Teknik observasi digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pemecahan masalah dari Polya. Teknik tes digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan tes 

kemampuan pemecahan masalah matematika.  

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam mengimplementasikan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pemecahan masalah dari Polya. Lembar observasi 

dikembangkan oleh guru/peneliti. 

2. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Tes kemampuan pemecahan masalah matematika digunakan untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah matematika yang tidak rutin dengan menggunakan model pemecahan 

masalah dari Polya. 

 Dalam penelitian ini, pedoman untuk penskoran kemampuan memecahkan masalah dengan model 

Polya menggunakan rubrik yang dikembangkan oleh [9] sebagai berikut. 

TABEL 1. RUBRIK PROBLEM SOLVING 

Langkah 1: Memahami Masalah 

4 Memahami masalah secara lengkap (baik sekali) 

3 Tidak memahami sebagian kecil dari masalah yang diberikan 

2 Tidak memahami sebagian besar dari masalah yang diberikan 

1 Tidak memahami masalah sama sekali 

0 Tidak menjawab 

Langkah 2 : Merencanakan Penyelesaian 

4 Rencana dapat menuntun ke jawaban yang benar, tanpa salah perhitungan 

3 Secara substansi prosedur sudah benar dengan kelalaian kecil atau kesalahan prosedur 

2 Sebagian prosedur sudah benar, tetapi dengan kesalahan besar 

1 Rencana tidak benar 

0 Tidak menjawab 
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Langkah 3 : Melaksanakan Rencana 

3 Jawaban benar 

2 
Salah menyalin, salah perhitungan, hanya menjawab sebagian untuk masalah dengan jawaban lebih dari satu, 

tidak memberi alasan, label jawaban salah 

1 Jawaban salah berdasarkan pada rencana yang tidak tepat 

0 Tidak menjawab 

Langkah 4 : Memeriksa kembali 

2 Memeriksa langkah-langkah dan hasil pekerjaan yang diperoleh 

1 Tidak memeriksa jawaban yang diperoleh 

0 Tidak menjawab 

 

 Selain instrumen penelitian di atas, dalam penelitian ini juga dikembangkan beberapa perangkat 

pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pemecahan masalah dari Polya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalahRencana Perbaikan Pembelajaran dan Lembar Kerja Siswa. 

 Dalam penelitian ini ada 2 macam analisis data yaitu analisis data hasil observasi kemampuan guru 

mengimplementasikan pembelajaran matematika dengan menggunakan model pemecahan masalah dari 

Polya dan analisis data hasil tes kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika.  

1. Kemampuan Guru Mengimplementasikan Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Model 

Pemecahan Masalah dari Polya 

 Data yang diperoleh dari lembar observasi berupa data kuantitatif yang menunjukan skor kemampuan 

guru mengimplementasikan pembelajaran matematika dengan menggunakan model pemecahan 

masalah dari Polya. 

 Skor kemampuan guru mengimplementasikan pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pemecahan masalah dari Polya (SKG) diperoleh dengan rumus: 

   4
maksimumSkor

diperolehyangSkor
SKG   

 Kemampuan guru mengimplementasikan pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pemecahan masalah dari Polya dikatakan berhasil dengan baik, bilaskor SKG      . 

2. Kemampuan Siswa Memecahkan Masalah Matematika 

 Data yang diperoleh dari tes kemampuan memecahkan masalah matematika berupa data kuantitatif 

yang menggambarkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika yang tidak rutin. 

 Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika (KMM) ditentukan dengan rumus: 

   100
maksimumSkor

diperolehyangSkor
KMM   

 Seorang siswa dikatakan mempunyai kemampuan memecahkan masalah matematika baik (tuntas), 

bila siswa mencapai skor KMM    . 

 Secara keseluruhan, suatu kelompok siswa dikatakan mempunyai kemampuan memecahkan masalah 

matematika dengan baik (tuntas), bila paling sedikit 80% dari jumlah siswa yang mengikuti penelitian 

ini memperoleh skor KMM    . 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Deskripsi Hasil Penelitian Siklus 1 

Masalah yang dirasakan peneliti sebelum dilaksanakan PTK ini adalah siswa belum terbiasa 

menghadapi soal-soal yang tidak rutin dan siswa tidak terbiasa mengerjakan soal dengan menggunakan 

langkah-langkah yang lengkap dan sistematis. Hal ini tampak dari hasil analisis pekerjaan siswa dalam 

memecahkan masalah matematika yang tidak rutin. Tindakan perbaikan yang dilakukan pada siklus 1 ini 
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adalah mengaplikasikan model pemecahan masalah dari Polya untuk meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah matematika.  

 Pada siklus 1 ini didahului oleh penjelasan guru mengenai langkah-langkah pemecahan masalah dari 

Polya. Langkah-langkah pemecahan masalah dari Polya ini kemudian diimplementasikan oleh siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal tidak rutin yang diberikan oleh guru. Siswa diberi kesempatan untuk 

memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah dari Polya. Setelah itu 

dilanjutkan dengan diskusi. Guru berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan konsultan, yang memonitor 

apakah cara siswa itu jalan atau tidak. 

 Hasil penelitian siklus 1 ini adalah sebagai berikut: Kemampuan guru dalam mengimplementasikan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pemecahan masalah dari Polya memperoleh skor 

SKG = 3,05. Skor ini telah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Meskipun sudah 

memenuhi kriteria keberhasilan, tetapi masih terdapat beberapa aspek pengamatan yang memperoleh skor 

rendah dan perlu diperbaiki pada siklus 2. Beberapa aspek yang perlu diperbaiki adalah memberi bantuan 

kepada siswa yang mengalami kesulitan dan mengaktifkan siswa dalam berdiskusi, berinteraksi, dan 

bernegosiasi. 

 Dari hasil tes kemampuan memecahkan masalah matematika diperoleh hasil 5 siswa dari 10 siswa 

(50%) memperoleh skor KMM      Hasil ini menunjukkan belum memenuhi kriteria 

keberhasilan/ketuntasan, meskipun skor rata-ratanya mencapai 75,4. Berdasarkan hasil pekerjaan siswa, 

tampak bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam membuat rencana pemecahan masalah 

(langkah 2), terutama dalam menemukan ide awal sebagai titik tolak untuk memecahkan masalah 

matematika. Sebagian besar siswa (70%) tidak melaksanakan langkah ke-4 dari Polya, yaitu: memeriksa 

kembali, sehingga siswa tidak dapat memastikan kebenaran jawabannya. 

 Dari hasilrefleksi yang dilakukanolehpenelitidanmasukandari observer, makapadasiklus 2 

akandilakukanbeberapatindakanperbaikansebagaiberikut: 

1. Guru lebih memperhatikan para siswa yang mengalami kesulitan dan memberi bantuan secukupnya 

kepada siswa yang memerlukan. 

2. Guru memberi penjelasan kepada siswa tentang strategi pemecahan masalah matematika, sehingga 

siswa memiliki keterampilan untuk menyusun rencana penyelesaian masalah dengan baik. 

3. Guru lebih mengaktifkan siswa dalam kegiatan diskusi, berinteraksi, dan bernegosiasi. 

4. Guru mengingatkan siswa dan menjelaskan kepada siswa mengenai pentingnya langkah memeriksa 

kembali dalam proses pemecahan masalah matematika. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus 2 

 Proses penelitian pada siklus 2 ini hampir sama dengan siklus 1 dengan penekanan pada ke-empat 

tindakan perbaikan hasil refleksi dan masukan observer pada siklus 1. Penelitian siklus 2 ini didahului 

dengan penjelasan guru mengenai strategi pemecahan masalah matematika, yang bertujuan untuk 

memberikan wawasan yang lebih luas kepada siswa dalam memecahkan masalah matematika, sehingga 

siswa dapat menemukan ide awal untuk menyusun rencana pemecahan masalah, yang merupakan 

kelemahan bagi sebagian besar siswa. 

 Hasil penelitian siklus 2 adalah sebagai berikut: Kemampuan guru dalam mengimplementasikan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pemecahan masalah dari Polya memperoleh skor 

SKG = 3,37. Skor ini telah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk hasil 

tes kemampuan memecahkan masalah matematika diperoleh hasil 8 siswa dari 10 siswa (80%) 

memperoleh skor KMM      Hasil ini sudah memenuhi kriteria keberhasilan/ketuntasan. Sedangkan 

skor rata-rata kemampuan memecahkan masalah yang diperoleh pada siklus 2 ini adalah 82,7. Hasil 

penelitian siklus 1 dan siklus 2 dapat disajikan pada tabel 2 berikut ini. 

TABEL 2. HASIL PENELITIAN SIKLUS 1 DAN SIKLUS 2 

Aspek yang Diukur Siklus 1 Siklus 2 

Kemampuan Guru Mengimplementasikan 

Model Pemecahan Masalah dari Polya 

SKG = 3,05 

Memenuhi kriteria keberhasilan 

SKG = 3,37 

Memenuhi kriteria keberhasilan 

Kemampuan Memecahkan Masalah 

Matematika 

5 siswa dari 10 siswa (50%) tuntas 
Rata-rata KMM = 75,4 

Belum memenuhi kriteria keberhasilan 

8 siswa dari 10 siswa (80%) tuntas 
Rata-rata KMM = 82,7 

Memenuhi kriteria keberhasilan 
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 Berdasarkan hasil refleksi, masukan dari observer, dan respon siswa selama penelitian siklus 2, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Meskipun telah mengalami peningkatan di siklus 2, sebagian besar siswa berpendapat bahwa langkah 

menyusun rencana pemecahan masalah merupakan langkah yang paling sulit. Siswa merasa kesulitan 

untuk menentukan langkah awal atau menemukan ide awal untuk memulai memecahkan masalah. 

2. Pada siklus 2, aktivitas siswa lebih baik dari siklus 1. Hal ini terjadi karena pada siklus 2 ini guru 

menunjuk siswa yang hasil kerjanya belum sempurna untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Hasil 

kerja yang belum sempurna ini ternyata dapat menjadi bahan diskusi bagi siswa. 

3. Siswa mengeluh dengan banyaknya tugas di sekolah, sehingga siswa yang mengikuti pembinaan 

olimpiade matematika tidak dapat menyelesaikan latihan-latihan pembinaan olimpiade matematika 

dengan tuntas. 

 

 

C. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilakukan pembahasan mengenai kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan model pemecahan masalah dari Polya dan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika yang tidak rutin sebagai berikut: 

1. Implementasi Model Pemecahan Masalah Polya 

 Dari hasil penelitian ini, baik pada siklus 1 maupun siklus 2, guru telah berhasil menerapkan model 

pemecahan masalah dari Polya. Hal ini tampak dari skor SKG pada siklus 1 sebesar 3,05 dan siklus 2 

sebesar 3,37 yang semuanya telah memenuhi kriteria keberhasilan. Bila dibandingkan dengan siklus 1, 

terdapat kenaikan sebesar 0,32. Kenaikan ini diperoleh dari kenaikan aspek yang pada siklus 1 skornya 

rendah dan mengalami kenaikan pada siklus 2. Empat langkah pemecahan masalah warisan Polya ini 

dapat melatih siswa memecahkan masalah matematika dengan langkah-langkah yang logis dan sistematis.  

2. Kemampuan Memecahkan Masalah Matematika 

 Dari paparan analisis data dan hasil penelitian di atas, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

matematika mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Pada siklus 1, banyaknya siswa yang tuntas 

hanya 50% yang berarti belum memenuhi kriteria keberhasilan. Hal ini disebabkan karena siswa belum 

terbiasa menggunakan empat langkah pemecahan masalah dari Polya. Siswa juga mengalami kesulitan 

dalam menyusun rencana pemecahan masalah dan menemukan ide awal sebagai langkah untuk 

memecahkan masalah. Pada siklus 1 ini, masih banyak siswa yang melakukan langkah memeriksa 

kembali, sehingga siswa tidak dapat memastikan kebenaran dari jawabannya. Pada siklus 2, banyaknya 

siswa yang tuntas meningkat menjadi 80% yang berarti sudah memenuhi kriteria keberhasilan. Hal ini 

menunjukkan bahwa model pemecahan masalah warisan Polya dapat meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah matematika. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan guru dalam mengimplementasikan model pemecahan masalah dari Polya dalam 

pembelajaran matematika mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 dan telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Skor pada siklus 1 sebesar 3,05 dan meningkat menjadi 

3,28 pada siklus 2, menunjukkan bahwa guru dapat mengimplementasikan model pemecahan masalah 

dari Polya dalam pembelajaran matematika dengan baik. 

2. Setelah diterapkan model pemecahan masalah dari Polya yang meliputi kegiatan memecahkan 

masalah dengan menggunakan 4 langkah Polya, mengomunikasikan ide, diskusi, berinterkasi dan 

bernegosiasi, terjadi peningkatan kemampuan memecahkan masalah matematika dari siklus 1 ke 

siklus 2. Pada siklus 1 yang tuntas baru 50% (belum memenuhi kriteria ketuntasan) meningkat 

menjadi 80% yang tuntas pada siklus 2 (memenuhi kriteria ketuntasan). Rata-rata skor kemampuan 

memecahkan masalah matematika juga meningkat dari 75,4 pada siklus 1 menjadi 82,7 pada siklus 2. 

Ini semua menunjukkan bahwa model pemecahan masalah dari Polya dapat meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah matematika siswa. 
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B. Saran 

 Dalam mengajarkan pemecahan masalah di sekolah, guru disarankan agar menggunakan model 

pemecahan masalah dari Polya, karena dengan menggunakan empat langkah pemecahan masalah dari 

Polya, siswa dapat dilatih dan dibiasakan memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang logis dan 

sistematis. 

 Guru perlu memberi pengalaman kepada siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan 

memberikan masalah-masalah tidak rutin yang bervariasi. Perlu juga guru membekali siswa dengan 

strategi pemecahan masalah, sehingga pada saat siswa mengahadapi masalah tidak rutin, siswa dapat 

menemukan ide awal untuk titik tolak memecahkan masalah. 

 Bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian terkait strategi pemecahan masalah, 

dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan langkah-langkah (heuristik) yang lain 

dalam pembelajaran matematika. 
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